
 
 
 
 
 

 
Aanmoedigingsprijs 2017 
 
 
Na  de eenlingen, de duo’s, trio’s en kwartetten is het nu weer een duo 
die deze prijs in de wacht sleept.  En dit duo zou ook een eenling kunnen 
zijn als we kijken naar de kenmerken, ambities en gelijkenissen. 
 
Bijna 15 jaar geleden  kwamen beide dames als spelertjes binnen bij 
Sporting70 en bleven tot in de E -elftallen bij de jongens voetballen. 
Daarna kwam de overstap naar de meisjes, waar zij in de C weer samen 
werden herenigd in een elftal. 
 
Het zijn allebei doeners en aanpakkers. Ze trainen al vanaf jonge leeftijd 
elftallen. Eerst samen, daarna apart. En allebei op een geheel eigen wijze. 
 
Zo neemt de één de techniek trainingen voor haar rekening, met het 
argument : “dat is toch niets voor oude mannen” en bekommert de 
ander zich meer over de tactische  zaken van het voetbal en laat zich 
daar zeer duidelijk over  uit. Soms een beetje te. 
 
Wat staat is een beeld van 2 meiden die: 

 zacht maar ook hard kunnen zijn 
Volgens een ingewijden:  “strenger en harder dan hun eigen 
hoofdcoaches.” 

 erg betrokken zijn bij het wel en wee van hun elftal 
 die zeer geliefd zijn  bij de meisjes en worden gezien als de grote 

zussen met een luisterend oor 
 worden omschreven als “voetbaldier” en waarvan de coaches 

zeiden: “ik ben zo blij om haar als assistent te hebben”. 
 
En ze hebben  ook veel overeenkomsten:  
dezelfde  opleiding, hetzelfde moment van afstuderen, dezelfde  
stageplek, dezelfde werkgever, hetzelfde vriendje en helaas ook  samen 
langdurig geblesseerd en daarom niet te bewonderen in Vrouwen1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
En ondanks hun blessures zetten zij zich daarnaast ook weer in voor die 
Vrouwen selectie. De één treedt op als assistent trainer bij vrouwen 1 de 
ander verzorgt de pupil-van-de- week, bij het eerste vrouwen team. 
 
Eigenlijk hebben deze  vrijwilligers met een echt Sporting-hart nauwelijks 
een aanmoediging nodig. Of het zou de stap van assistent naar 
zelfstandig coach/trainer moeten zijn. 
 
 
Zij treden  met deze aanmoedigingsprijs 2017 in de voetsporen van:  
2006 Ruben Haring 
2007 Nic Beemster 
2008 Florian de Knijff en Toni Kovac 
2009 Dana de Klein en Kirsten Weenink 
2010 Koen Harskamp 
2011 Kyan van Dam 
2012  Younes el Mansori 
2013  David van de Wetering,  
2014  Freek van Belzen, Jouke Bosma, Koen Muilenburg, Sten Weenink 
2015 Pieter Bouwsema, Moritz Bakker 
2016 Koen Berkers, Sander Linssen en Yannick Benchraka. 
 
 
Beste mensen de aanmoedigingsprijs 2017 gaat naar het volgende 2-tal:  
Geef ze een overweldigend applaus, 
 
Pien van Dam en Coco Poort! 
 
 
 

  
 

 


